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Deze infographic geeft de belangrijkste bevindingen weer die zijn voortgekomen uit interviews en focusgroepen met
zorgprofessionals en jongeren met een chronische aandoening. Bekijk het rapport voor een uitgebreide toelichting.
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Deze infographic geeft de belangrijkste bevindingen weer die zijn voortgekomen uit interviews en focusgroepen met
zorprofessionals en jongeren met een chronische aandoening. Bekijk het rapport voor een uitgebreide toelichting.
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